
 Pohjois-Satakunnan alue on siirtynyt nopeasti 

kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen. 

Tilanteen paheneminen vaatii tehokkaita 

toimia. 
 

Tänään pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien 

johtajat, PoSan tartuntataudeista vastaavat viranomaiset ja Satakunnan 

sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Pohjois-Satakunnan todettiin 

siirtyneen leviämisvaiheeseen. 

 

PoSan tiedotteessa on selostettu epidemian tilanteesta ja sen vakavuudesta 

(www.eposa.fi/category/korona/ ) Muun muassa Pomarkussa on lentopallo-ottelun 

yhteydessä altistunut 18 henkilöä. 

 

Tautitilanteen etenemisen pysäyttäminen vaatii tehokkaita ja laajoja toimenpiteitä. 

PoSan alueen kunnat ovat päättäneet edellä mainitun perusteella ryhtyä yhdessä 

merkittäviin rajoituksiin ja sulkemisiin. 

 

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään 

pysäyttämään viruksen leviäminen. Edellisessä kunnan tiedotteessa on ollut 

yksityiskohtaisemmin perusteista. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi, 

muutoksista tiedotetaan erikseen. Toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi sitä 

mukaa, kuin ne saadaan toteutettua. 

 

Lista toimenpiteistä ja suosituksista: 

- Kuntalaisia kehotetaan käyttämään kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa 

- Monitoimihalli sekä muut kunnan urheilutilat suljetaan yleisöltä 

- Suositellaan, ettei ryhmäharrastuksia järjestetä 

- Kirjaston käyttöä rajoitetaan (1 – 2 asiakasta kerrallaan), tarkentavat ohjeet 

myöhemmin 

- Koulujen henkilökunta käyttää kasvomaskia 

- Yhteiskoulun ja lukion oppilaat käyttävät kasvomaskia 

- Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää visiiriä tai kasvomaskia 

- Huoltajille vahva suositus käyttää kasvomaskia vietäessä ja haettaessa lasta 

varhaiskasvatukseen 
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- Koulukuljetuksissa taksit käyttävät kasvomaskia, samoin yhteiskoulun ja lukion 

oppilaat 

- Kunnanvirasto suljetaan 

- Pakottavat tapaamiset kunnan henkilöstön kanssa sovittava etukäteen 

suoraan ao. henkilön kanssa 

- Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia 

- Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa 

- Nuorisotalo suljetaan 

- Kunnan kaikki tapahtumat perutaan toistaiseksi 

- Kokoukset etänä tai vähintään hybridimallisina, mahdollisimman vähän 

henkilöitä paikalla 

- Etätyön mahdollisimman laaja käyttö 

- Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä 

- Suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista, PoSa on nyt 

leviämisvaiheen alue 

- Yli 10 hengen tilaisuuksia ei tulisi järjestää, edes perhepiirissä 

- Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee edelleen kaikkia yli 15-vuotiaita. 

 

Kouluilta sekä varhaiskasvatuksesta tiedotetaan myös suoraan vanhemmille Wilman 

ja Daisyn kautta. 

 

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa 
 

Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän 
suositukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä  
www.satasairaala.fi/koronavirus-covid-19 
 

Posan tiedotteet täältä 
www.eposa.fi/category/korona/ 
 

 

Edelleen kunta muistuttaa muista keskeisistä koronan leviämistä rajoittavista 

keinoista: hyvä käsihygienia, turvavälit, kontaktien ja turhan muualla kulkemisen 

vähentäminen. Koronavilkku-sovelluksen lataaminen puhelimeen on erittäin 

suositeltavaa. 

 

Lisätietoja: Kunnanjohtaja Jari Rantala 040 5824242 jari.rantala@pomarkku.fi 
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